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Како и на сите големи конгреси, ка  ̂ учесниците доагаше често до ко- 
лизијја мегу нивните желби и можности. Имено, работата во паралелни секции 
овозможува од една страна конгресот да не ce продолжува со денови a од 
друга го принудува учесникот да ce ограничи и определи за она што најмногу 
го интересира. Ce разбира дека понекогаш на учесниците им беше тешко да 
ce решат што да слушаат a што да пропуштат, кога во две па дури и во три 
секции ce одржуваа еднакво интересни реферати. Инаку одличната органи- 
зација на конгресот овозможи за ова кусо време да ce прочитаат околу 150 
реферати.

Можеме да кажеме дека на секциите кај што присуствувавме, a тоа 
беа историската, литературната и микенолошката, работата ce одвиваше мошне 
живо. Рефератите беа проследени со дискусии кои сведочеа за високото ниво 
на стручната подготвеност и на референтите и на дискутантите. Таа оценка, 
впроче.ч, ja дадоа и делегатите на одделните секции на завршната седница. 
Но особено драго ни беше што го чувме делегатот на микенолошкиот колоквиј 
при закључувањето на работата, кој ja истакна „микенолошката група“  од 
Скопје како побројна и поактивна од другите групи во социјалистичките 
земји што работат на оваа научна област.

На конгресот во Брно од Југославија учествуваа: 1) д-р Бранко Гавела 
од Белграц, со рефератот „Inspirations humaines et démocratiques de Г art 
grec classique“ , 2) д-р Михаил Д. Петрушевски од Скопје, со 2 реферата, а) 
„ L ’ alternance vocali que u :e  du dialecte mycénien de PylosfC (во микено- 
лошкиот колоквиј) и б) „L a catharsis tragique et la Poétique d ’Aristote“  
(во литературната секција), 3) д-р Богдан Стефановик од Скопје, со рефе- 
ратот „Les idées sociales et humaines de Térence“  (во литературната секција) 
и Душица Петрушевска од Скопје.

За учесниците на конгресот беа приредени два приема, неколку теа- 
тарски претстави и концерт на старата (барокна) и модерната латинска музика.

Пленарната седница на затворањето на конгресот беше одржана на 
15. IV 1966. г. по пладне од 14. 30. часот На неа покрај рефератот „ L ’anti
quité et le présent“  на д-р Л. Свобода од Прага, беа поднесени и извеш- 
таите на делегатите за активноста на секциите. Завршниот збор го имаше 
пак д-р П. Олиза кој ja оцени работата на овој мегународен собир како многу 
плодла и успешла.

Кога ce и via предвид широчината на тематиката на овој конгрес и бро- 
јот на неговиге уаесллци, тогаш станува јасно дека тој можеше успешно да ce 
оргаилзира са.чо со ангажирањето на повеке поединци и здруженија, како 
што тоа беше налравено во овој случај. На организаторите може да им ce 
честига и одцаде лризнание за извонредниот успех што го имаше конгресот 
во Брло.

Душица Пешрушевска, Скопје.
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